
 

 

Protokół Nr XXXV/2021 

 

z Sesji Rady Gminy Wierzchowo 

odbytej w dniu 30 września 2021r. 

w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo 

 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 12
10

 

Zamknięcie obrad – godz. 13
35 

 

 

Ustawowy skład Rady Gminy Wierzchowo stanowi 15 radnych. 

W obradach XXXV Sesji Rady Gminy Wierzchowo wzięło udział 14 radnych, według listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecna -  radna Lidia Kałandyk 

 

W posiedzeniu uczestniczyli także: Wójt Gminy Jan Szewczyk, Sekretarz Gminy Tomasz 

Suchoński, Skarbnik Gminy Marta Chłopek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki w Wierzchowie według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Obradom przewodniczył: Marek Mikulec – Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo. 

 

Obrady protokołowała: Danuta Łukaszewska – inspektor ds. obsługi rady. 

 

Ad. 1 i 2 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec o godz. 12
10

 otworzył XXXV Sesję Rady 

Gminy Wierzchowo zwołaną na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

 o samorządzie gminnym oraz § 22 Statutu Gminy Wierzchowo. Po powitaniu radnych i gości 

zaproszonych oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu sesji 

uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, stanowi quorum pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poinformował, iż porządek obrad dzisiejszej sesji 

został przekazany radnym w terminie wskazanym w § 22 pkt 3 Statutu Gminy Wierzchowo. 

Dla przypomnienia odczytał proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wierzchowo. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Wierzchowo z prac w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania Radnych. 

7. Trybuna obywatelska. 

8. Podjęcie uchwał: 



8.1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych w drodze przetargu – druk nr 210; 

8.2 uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Wierzchowo – druk nr 211; 

8.3 uchwała w sprawie zamiary połączenia samorządowych instytucji kultury – 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i turystyki w Wierzchowie oraz Biblioteki 

Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie – druk nr 212; 

8.4 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie – druk nr 213; 

8.5 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzchowo na rok 2021 – druk nr 

214; 

8.6 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miny Wierzchowo 

na lata 2021-2032 – druk nr 215. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Komunikaty i sprawy różne. 

11.Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący obrad Marek Mikulec zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z pośród Radnych lub 

Wójt Gminy chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. 

 

Radni i Wójt nie zgłosili zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 1 i 2 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 3. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Mikulec poinformował, że Protokół  

z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy Wierzchowo odbytej w dniu 31 sierpnia 2021r. 

został wyłożony do wglądu w biurze Rady i do chwili rozpoczęcia sesji nie wpłynęły żadne 

uwagi dotyczące zawartych w nim zapisów. Kwestia wnoszenia poprawek i uwag do 

protokołu uregulowana została w §39 Statutu Gminy Wierzchowo. Z uwagi na fakt, iż nie 

wpłynęły żadne uwagi dotyczące zapisów w protokole Przewodniczący Rady uznał protokół 

za sporządzony poprawnie i poddał pod głosowanie jego przyjęcie. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy? 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 głosami „za” 

przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Protokół z XXXIV 

sesji Rady Gminy Wierzchowo bez uwag i zastrzeżeń. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 3 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 4. 

 

Ad. 4 

 

Sprawozdanie pisemne Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 

3 do nin. protokołu. 

Radni nie zgłosili zapytań do wyżej przedstawionego sprawozdania. 



Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 4 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 5. 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poprosił Przewodniczących Komisji stałych Rady 

Gminy o złożenie informacji z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. 

Informacje z prac Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym kolejno złożyli: 

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Pajor. 

Protokół Komisji Nr 10/2021 stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu. 

2) Przewodnicząca Komisji Kultury – Jolanta Augustyniak. 

Protokół Komisji Nr 9/2021 stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu. 

3) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Ryszard Borowicz. 

Protokół Komisji Nr 9/2021 z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów i 

Komisji Rolnictwa stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. 

4) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Dorota Sobczak 

Protokół Komisji Nr 3/2021 stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zapytał, czy w sprawie wyżej przedstawionych 

informacji, ktoś chciałby zabrać głos. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie Marta Łapińska 

odniosła się do informacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzchowo, w 

której Przewodnicząca Komisji przedstawiła  rozpatrzenie skargi na Dyrektoria GOKSiT w 

Wierzchowie.  

Dyrektor GOKSiT odczytała na posiedzeniu sesji obszerną odpowiedź, której udzieliła na 

piśmie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odpowiedź stanowi załącznik nr 8 do nin. 

protokołu. 

 

Radny Józef Janicki zabierając głos w dyskusji powiedział, że po wysłuchaniu 

Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zapoznaniu się z odpowiedzią 

Dyrektora GOKSIT należy stwierdzić, że skarga jest zasadna w sprawie nieudostępnianej dla 

niepełnosprawnych toalety i w sprawie pozostałych toalet, które wymagają naprawy lub 

wymiany, łazienki powinny być wykonane w sposób umożliwiający wykorzystanie ich 

niezależnie od liczby osób, w pozostałych sprawach skarga jest nierozstrzygalna.  

 

Radny Bogusław Pawłowicz stwierdził, że wniesione zarzuty przez Skarżącą, uznane przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji za zasadne należy uwzględnić i zrealizować uwagi 

Komisji by więcej w tej sprawie  ktokolwiek nie zgłaszał skarg. 

 

Radna Jolanta Augustyniak, odnosząc się do odpowiedzi Dyrektora GOKSiT, że Skarżąca nie 

powinna zabierać głosu, ponieważ nie jest bezpośrednim najemcą sali podczas imprez – 

stwierdziła, że nie zgadza się z tą tezą. Skarżąca jest pośrednim najemcą, odpowiedzialną za 

przygotowanie posiłków na uroczystości, której zależy na estetycznym ich podaniu. Radna 

zaapelowała do Dyrektora GOKSiT o naprawienie potwierdzonych zarzutów, by kolejne 

umowy najmu odbywały się w zgodzie. 

 

Radny Ireneusz Jung – stwierdził, że wszystkie zarzuty wniesione przez Skarżącą są 

negowane przez Dyrektora GOKSiT. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji potwierdziła 



podczas wizytacji zasadność skargi. Zapytał, dlaczego Dyrektor GOKSiT dalej podtrzymuje 

niezasadność zarzutów. 

 

Dyrektor GOKSiT odpowiedziała, że wyposażenie pomieszczenia kuchennego (sprzęt 

kuchenny) posiada taki, jaki posiada czyli dwudziestoletni. Dyrektor potwierdziła również, że 

nie do końca dokładnie było wysprzątane akurat w dniu wizyty Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, ale nie można zarzucić że jest brudno, toaleta dla niepełnosprawnych jest dostępna. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął dyskusję, zamknął punkt 5 porządku obrad i 

przystąpił do realizacji punktu 6. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec odczytał treść interpelacji złożonych w okresie 

międzysesyjnym. 

Radny Piotr Gumny złożył  dwie interpelacje międzysesyjne o następującej treści: 

1) „Proszę o utworzenie miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w 

Świerczynie, na terenie przyległym do cmentarza. Przy cmentarzu brak jest parkingu i 

miejsc postoju pojazdów, samochody zatrzymują się na poboczu wzdłuż drogi 

powiatowej. Podczas odbywających się pogrzebów i pierwszego listopada, kiedy 

odwiedzających cmentarz jest znaczna ilość stwarza to niebezpieczeństwo wypadku, 

samochody wjeżdżające do miejscowości w tym  miejscu mają jeszcze znaczną 

prędkość. Takie miejsce postoju można utworzyć na działce nr 402/22, wzdłuż 

ogrodzenia. Prace polegałyby na uporządkowaniu terenu, niwelacji nierówności i 

nawiezieniu tłucznia w celu stabilizacji gruntu. Takie rozwiązanie znacznie poprawi 

bezpieczeństwo w tym miejscu, biorąc pod uwagę, że w ostatnim okresie ilość 

odwiedzających cmentarz własnymi pojazdami znacznie wzrosła. W załączeniu 

mapka z proponowanym miejscem postoju.” 

2) „Proszę o naprawę schodów wejściowych przy Filii nr 1 Biblioteki Publicznej w 

Świerczynie w ramach bieżących prac gospodarczych. Ze schodów poodpadały płytki 

i powstałe nierówności stwarzają zagrożenie wypadku jak i w okresie zimowym będą 

utrudniały odśnieżanie i utrzymanie ich w należytym stanie. Degradacja tych schodów 

postępowała od kilku lat i uważam, że w obecnym stanie nie nadają się do użytku. 

Proszę również o wymianę tablicy informacyjnej na budynku biblioteki, która jest 

zniszczona i nieestetyczna. W załączeniu zdjęcia schodów i tablicy informacyjnej.” 

 

3) Radny Zdzisław Bełzowski złożył interpelację międzysesyjną o następującej treści: 

„Zwracam się z prośbą do Zarządcy Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim o 

wyegzekwowanie i naprawienie szkód dokonanych w czasie modernizacji drogi 

powiatowej w miejscowości Będlino w 2020 roku: 

1) poprawienie zjazdu na drogę gminną (brukowaną), powychodziły kamienie z 

bruku, powstał duży garb przy zjeździe, 

2) poprawienie zjazdu na drogę gminną (brukowaną), powstało zagłębienie w którym 

gromadzi się na środku drogi duża ilość wody po opadach deszczu, 

3) naprawienie na drodze gminnej: 

- krawężników, które zostały wgniecione w ziemię na odcinku około 20 mb, co 

powoduje, że spływająca woda ulicą przelewa się na posesję nr 30, 

- naprawienie studzienki kanalizacyjnej przy posesji nr 30, 



- zebranie zaprawy cementowej z drogi brukowej (w czasie suchej pogody 

przejeżdżające pojazdy wzniecają tuman kurzu z zaprawy cementowej), szkody 

powstały w czasie dowożenia tłucznia i mieszania piasku z cementem, 

4) zamontowania słupka granicznego przy posesji nr 9, który został wykopany i 

usunięty. 

Nadmieniam, że kilka miesięcy temu była wizja lokalna z przedstawicielem firmy 

remontującej drogę w obecności Justyny Darłak – Urząd Gminy Wierzchowo.” 

 

Na sesji Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec, wobec braku dyskusji zamknął punkt 6 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 7. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec oznajmił, że sesja odbywa się bez udziału publiczności 

w związku z panującą pandemią, wobec tego zamknął punkt 7 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 8. 

 

Ad. 8 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec poddał kolejno pod głosowanie następujące projekty 

uchwał: 

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych oraz 

zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych  w drodze 

przetargu – druk nr 210. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXV/207/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych oraz zwolnienia z obowiązku oddania w dzierżawę 

nieruchomości gruntowych  w drodze przetargu –   – która stanowi załącznik nr 9 

do nin. protokołu, 

 

2) w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Wierzchowo – druk nr 211. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXV/208/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzchowo  – która stanowi 

załącznik nr 10 do nin. protokołu, 

 

3) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie oraz Biblioteki Publicznej im. Ignacego 

Solarza w Wierzchowie – druk nr 212. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXV/209/2021 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w 



Wierzchowie oraz Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie – 

która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu, 

 

4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Turystyki w Wierzchowie – druk nr 213. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 12 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXV/210/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie  – która stanowi 

załącznik nr 12 do nin. protokołu. 

 

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2021 – druk nr 214. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXV/211/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 

rok 2021 – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu. 

 

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 

2021-2032 – druk nr 215. 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji – 14 

głosami „za” przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła 

uchwałę Nr XXXV/212/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2021-2032 – która stanowi załącznik nr 14 

do nin. protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 8 porządku obrad i przystąpił do 

realizacji punktu 9. 

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Marek Mikulec odczytał treść odpowiedzi na zgłoszone w poprzednim 

okresie przez radnych interpelacje. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 9 porządku 

obrad i przystąpił do realizacji punktu 10.  

 

Ad. 10 
 

Radny Zdzisław Bełzowski zwrócił się do Wójta z prośbą o podjęcie działań w sprawie 

naprawy drogi gminnej w kierunku miejscowości Wierzchówko nr 7. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Marek Mikulec zamknął punkt 10 

porządku obrad i przystąpił do realizacji punktu 11. 

 

 

 



 

Ad. 11 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Marek Mikulec o godz. 

13
35

 zamknął obrady XXXV sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

        Przewodniczący Rady 

             Marek Mikulec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis protokolanta: 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

Integralną część protokołu stanowi nagranie przebiegu sesji oraz przebieg głosowania  

w formie wydruku z urządzenia rejestrującego głosowania. 

 


